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Pràcticament un miler d'infants i joves comencen avui el Casal
d'Estiu

Dilluns 28 de juny de 2004
El Casal de Vacances d'Estiu que organitza l'Ajuntament de Castellar per als infants
i joves d'entre 3 i 17 anys, ja és han marxa. Avui mateix s'han engegat les activitats
adreçades als més petits, que han cursat P3, P4 i P5; als mitjans, de 1r a 6è de
primària i, finalment, als joves, fins els 17 anys. El Casal d'Estiu s'allargarà fins el
30 de juliol i, en el cas dels petits i els mitjans, també es portarà a terme entre l'1 i el
10 de setembre. Per als infants de 3 a 12 anys s'han tancat les inscripcions durant les
dues primeres setmanes de Casal, és a dir, els dos primers torns, a causa de la gran
afluència de nens i nenes. Només de P3, hi ha inscrits 84 infants entre el 28 de juny
i el 9 de juliol. Respecte als monitors, hi haurà 35 persones entre monitors i caps de
grup, monitors de pràctiques i de suport, només per als nens i nenes de 3, 4 i 5 anys.
El conjunt d'activitats, com cada any, es faran al voltant d'un centre d'interès, que,
en aquesta ocasió, és el carrer, per a tots els participants al Casal. "Amb els petits
ho treballarem a partir d'activitats variades com psicomotricitat, manualitats,
expressió, jocs de pati amb aigua, jocs de sorra, i també racons, que és un espai
de joc lliure", ha explicat una de les directores del casal dels petits, Judit
Avellaneda. El grup dels petits estarà ubicat, bàsicament a l'escola Sant Esteve, que
serà el punt on s'hauran de portar i recollir els infants. Tot i així, també es faran
activitats fora del centre. Els de P3 aniran a la piscina un cop per setmana, mentre
que els de P4 i P5 hi aniran dos dies. "Ho fem així per qüestió de seguretat i
tranquil·litat, perquè són molts els nens i nenes de P3 inscrits. Els més petits no
saben nedar, només es remullen, i no ho trobaran a faltar. Si fem dos grups, els
podem tenir més controlats", ha afegit Avellaneda. També es faran activitats al
Casal Catalunya i, un cop per setmana, tindrà lloc una sortida matinal que,
bàsicament pels petits, serà a una plaça del poble. El grup dels mitjans compta amb
més de 300 nens i nenes d'entre 6 i 12 anys inscrits, i amb un equip de 35 monitors.
Bona part de les activitats giraran entorn del carrer, que és el centre d'interès
d'aquest any, però també s'inclouran altres propostes lúdiques i esportives. "Tenim
un circuit d'aventura a l'Espai Tolrà, farem una gimcana per tot el poble,
coneixerem els edificis d'interès de Castellar, i també farem jocs tradicionals de
carrer, com petanca, caniques o xarranca", ha explicat el director del casal de
mitjans, Antonio López. A més, els infants també aniran a la piscina tres cops per
setmana, en diferents torns. Finalment, al Casal d'Estiu també hi participen 150
joves d'entre 12 i 17 anys. El centre d'interès per aquest grup d'edat també és el
carrer i, en aquest sentit, s'han programat propostes enfocades a les seves inquietuds,
com un taller de grafitis o activitats sobre rodes, com skate o patins. Les activitats
tindran lloc entre les 11.00h i les 15.00h, i s'estructuraran en tres blocs: d'11.00h a
13.00h es farà l'activitat principal, a la qual els joves s'han inscrit. "Hem preparat
futbol, bàsquet, lúdic i rol i màgic", ha explicat el director del casal pels joves,
Jonathan López. A les 13.00h, es faran grups de 10 nois i nenes que participaran en
activitats diverses. "Muntarem un anunci, aprendran balls de carrer, grafitis,
una gimcana i també participaran en el circuit d'aventura que hi ha a l'Espai
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Tolrà", ha afegit López. Finalment, de 14.00h a 15.00h, els joves aniran diàriament
a la piscina. El divendres, 16 de juliol, tots els participants al Casal d'Estiu faran una
sortida d'un dia. Els petits aniran al parc de l'Agulla de Manresa, mentre que els
mitjans i els joves es desplaçaran fins a la Vall de Núria. Pel què fa als horaris, pels
nens i nenes de 3 a 12 anys, les activitats de matí tindran lloc de 9.00h a 13.30h, i
les de tarda, aniran de 15.30h a 17.30h. A més, també hi haurà servei d'acollida, de
8.00h a 9.00h, i servei de menjador, de 13.30h a 15.30h. Les activitats adreçades als
joves d'entre 12 i 17 anys, en canvi, tindran lloc d'11.00h a 15.00h, a diversos
equipaments municipals.
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